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Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam
digital ingång

Remissinstanser

Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Bergs kommun
Bodens kommun
Bolagsverket
Borgholms kommun
Botkyrka kommun
Boverket
Båstads kommun
Centrala studiestödsnämnden
Diskrimineringsombudsmannen
E-hälsomyndigheten
Eksjö kommun
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Finspångs kommun
Folkhälsomyndigheten
Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Försäkringskassan
Grums kommun
Göteborgs stad
Haninge kommun
Hjo kommun
Hässleholms kommun
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Integritetsskyddsmyndigheten
Jönköpings kommun
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Klippans kommun
Kommerskollegium
Konsumentverket
Lantmäteriet
Lessebo kommun
Livsmedelsverket
Lomma kommun
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Malmö stad
Migrationsverket
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Nordmalings kommun
Pajala kommun
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Patent- och registreringsverket
Patentombudsnämnden
Pensionsmyndigheten
Piteå kommun
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Region Dalarna
Region Norrbotten
Region Skåne
Riksantikvarieämbetet
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
SOS Alarm Sverige AB
Spelinspektionen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens medieråd
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Stockholms stad
Strålsäkerhetsmyndigheten
Strängnäs kommun
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Svenska institutet
Sveriges advokatsamfund
Sveriges a-kassor
Sveriges Kommuner och Regioner
Sävsjö kommun
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Telekområdgivarna
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Tyresö kommun
Universitets- och högskolerådet
Upphandlingsmyndigheten
Uppvidinge kommun
Valmyndigheten
Varbergs kommun
Värnamo kommun
Ystads kommun
Älvkarleby kommun
Östersunds kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 30
juni 2021. Svaren bör lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se
och med kopia till i.esd.remisser@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
I2021/01054 och remissinstansens namn i ämnesraden på
e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Önskas ett fysiskt exemplar av remissen, vänligen kontakta Maria Solberg,
e-post: maria.solberg@regeringskansliet.se, telefon: 08-405 21 13.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Lena Carlsson
Departementsråd
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